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Edi Mqu
Fusion Cuisine Chef

Menu Gourmet - Fusion Food  | Congelados de Qualidade

Filé Mignon ‘Syrian Pepper’
Medalhões de mignon com crosta de pimenta síria

Acompanhamento: Risoto de alho poró
R$ 50,00

Shepherd's Pie
Torna de batata estilo ‘inglês’ recheada 

com carne bovina, ervas e queijo
R$ 35,00

Bacalao al Pil Pil
Tradicional receita de lombo de bacalhau
Basca (Espanha) com delicioso molho de

azeite emulsificado ao alho
Acompanhamento: Batatas espanholas

R$ 65,00

Tilápia au Fromage
Filés de tilápia ao molho de queijos e ervas 

aromáticas
Acompanhamento: Purê de Tomatillos

R$ 50,00

Todas as embalagens possuem capacidade de 600ml
As embalagens são próprias para microondas

Forno convencional não utilizar acima de 190ºC
Não adequado para forno elétrico

WhatsApp: 22 99733 6511

* Taxa de entrega R$ 10,00 - Compras acima de R$ 150,00 taxa grátis

FAÇA SEU PEDIDO VIA

Facebook & Instagram @orangegastronomia

Mignon Majestic
Medalhões de mignon braseados em manteiga de ervas

com cobertura de mozzarella 
Acompanhamento: Purê de abobora cabotiá, pétalas de cebola e cherries

R$ 50,00

Entregamos em: 
Araruama - Saquarema - Iguaba Grande

LINHA EUROPALINHA EUROPA
Cozido à Portuguesa
Lombo suíno, linguiça, paio, feijões, 

repolho, couve, batata, cebola, 
costela suína, alho, alho poró, 

pimenta preta, cenoura e vagem
R$ 35,00

Roast Beef à Inglesa
Beef de Peito bovino assado lentamente, temperado com ervas

aromáticas, alho e tradicional molho inglês (gravy sauce)
Acompanhamento: Purê de batata com Cream Cheese

R$ 35,00

LINHA CHEF GOURMET
Mignon a la Moutarde

Fusão de clássico francês e italiano
Delicioso filé mignon braseado em ervas

aromáticas
Acompanhamento: Risotto al Pepe (risoto de legumes)

R$ 50,00

Pollo a la Mostaza
Sobre coxas de frango desossadas e assadas

ao molho de mostarda
Acompanhamento: Legumes ao vapor 

R$ 35,00

Salmão ao Molho de Endro
Lombo de salmão defumado temperado com 

coentros, alho, black pepper, páprica defumada, 
sal e azeite

Acompanhamento: Ervilhas e molho de endro
R$ 50,00

e-mail: chefedimarques@gmail.com
PEDIDOS ESPECIAIS

HOME CHEF & PERSONAL CHEFHOME CHEF & PERSONAL CHEF
Entre em contato:Entre em contato:

22 99733 6511 (WhatsApp)22 99733 6511 (WhatsApp)
e-mail: chefedimarques.com ou acesse: www.chefedimarques.come-mail: chefedimarques.com ou acesse: www.chefedimarques.com

Pedidos: Segunda a Sexta até 18 horas 
Entregas: Todas as quartas até 14 horas

Entregas para o mesmo dia consultar

Escalopes ao Molho Espanhol
Escalopinhos de filé mignon lentamente coccionados 

no molho espanhol
Acompanhamento: Maionese de legumes

R$ 30,00

Frango ao Curry
Cubos de peito de frango coccionados em creme de leite 

e curry
Acompanhamento: Arroz de ervas aromáticas

R$ 25,00

Lasanha do Chef
Massa fresca com recheio de lombo suíno assado

lentamente e desfiado, bèchamel, queijo e parmesão
R$ 25,00

LINHA BASICLINHA BASIC
Filé de Frango à Salsa
Filé de frango ao molho de salsa e alho 

Acompanhamentos: arroz branco e feijão preto
R$ 20,00

Lasanha di Pollo
Massa fresca com recheio de frango
desfiado, salsa, queijo e delicioso

molho Espanhol
R$ 25,00

Lasanha Verde
Massa fresca com recheio de manjericão,
salsa, coentros, aipo, alho poró, queijo e

delicioso molho béchamel
R$ 25,00
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